
Návod na montáž a obsluhu pre elektronický regulátor teploty s 
obmedzovačom teploty podlahy a časovým programom
FRe L2T, 514 8184 5...

Pozor!
Prístroj môže otvárať len kvalifikovaný pracovník a musí byť inštalovaný podľa 
schémy zapojenia v prístroji alebo v tomto návode. Je nutné dodržiavať platné 
bezpečnostné predpisy. 
Pre dosiahnutie triedy ochrany II je nutné zaistiť zodpovedajúce inštalačné opatrenia. 
Tento samostatne montovateľný prístroj slúži na reguláciu teploty výhradne v 
suchých a uzavretých miestnostiach a bežným prostredím. Prístroj je odrušený podľa 
VDE 0875 príp. EN 55014 a jeho funkčná charakteristika je podľa EN 60730: typ C.

1. Oblasť použitia
Elektronický regulátor teploty miestnosti s obmedzovačom teploty podlahy sa 
používa na reguláciu teploty v miestno v prípade:

– vykurovania miestnosti s obmedzením maximálnej teploty podlahy
– teplovodného podlahového vykurovania v spojení s elektrotermickými 

ovládacími členmi normálne uzavretými.
Teplota podlahy je snímaná diaľkovým snímačom F 193720.

Charakteristika
• Súčasná regulácia izbovej teploty a obmedzenie teploty podlahy
• Obmedzenie teploty podlahy na určitú nastaviteľnú maximálnu hodnotu
• Pokles teploty v noci na základe spínacích hodín
• Jednoduché prepnutie tlačidlom z teploty „Komfort“ na „Útlm“
• K dispozícii 3 programy (7 dní, 5/2 dni, časový spínač)
• Kontrolky pre „Vykurovanie zapnuté“ a „Útlm“
• 2-pólový sieťový spínač
• Montáž do krabice pod omietku

2. Popis funkcií
2.1 Funkcia
Izbová teplota sa meria pomocou zabudovaného snímača a nastavuje sa na 
vonkajšom nastavovacom koliesku.
Stupnica *...6 zodpovedá teplote 5...30°C.
Teplota podlahy sa meria diaľkovým snímačom a nastaví sa na vnútornom 
nastavovacom člene. (viď. 2.7).

Tlačidlo
Pomocou tlačidla je možné prepínať medzi teplotou Komfort a zníženou teplotou 
Útlm. Ak je zvolená prevádzka so zníženou teplotou, svieti zelená kontrolka. Teplota 
zvolená pomocou spínača platí až do nasledujúceho spínacieho bodu programu. 
Pomocou tlačidla je tiež možné zmeniť program, viď 2.3.

Kontrolky
červená:    „Vykurovanie zapnuté
zelená:      „Útlm“

Programy
Je možné zvoliť jeden z týchto programov:
7 dní:                   Pokles na 7 hodín vo všetkých dňoch
5/2 dni:                Pokles na 7 hodín vždy od nedeľnej noci po štvrtkovú noc. Počas  
                             piatkovej a sobotnej noci k poklesu nedochádza.
Časový spínač:    Po stlačení tlačidla sa na 2 hodiny prepne na teplotu Komfort.
Žiadny program: Prepínanie teplôt pomocou tlačidla
Čas poklesu teploty a čas časového spínača je možné nastaviť (viď 2.3).

Funkcia programov 7 dní a 5/2 dni (doba poklesu)
Od doby, na ktorú boli hodiny nastavené, sa zvolený program opakuje každých 24 
hodín.
Príklad:
Ak boli hodiny nastavené na 22 hodín, tak vždy od 22. hodiny po dobu 7 hodín je 
aktívna znížená teplota. Od 5 hodín je aktívna opäť teplota Komfort, opäť do 22 
hodiny.

Funkcia časového spínača (krátkodobá teplota Komfort)
Stlačením tlačidla sa napríklad na 2 hodiny prepne na teplotu Komfort. Potom sa 
opäť vykoná regulácia na útlmovú teplotu. Zmena času viď 2.3.

Voľba programov pomocou zásuvných mostíkov (viď bod 5)
Program J1 J2
7 dní (stav pri dodaní) Zasunuté 2 póly Zasunuté 2 póly
5/2 dni Zasunuté 2 póly Zasunutý 1 pól
Časový spínač Zasunutý 1 pól Zasunuté 2 póly
Bez programu Zasunutý 1 pól Zasunutý 1 pól

2.2 Nastavenie hodín
– Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené
– keď sa rozsvieti červená kontrolka, tlačidlo uvoľnite

Od tejto doby sa regulátor každý deň prepne na útlmovú teplotu. 
Pri voľbe 5/2 dni sa hodiny musia nastaviť v nedeľu večer.
Po výpadku prúdu na viac ako 4 hodiny (červená kontrolka bliká) sa 
hodiny musia nastaviť znova.

2.3 Programovanie času poklesu alebo času časového spínača
(nutné len keď sa hodnoty majú íšiť od časov nastavených vo výrobe)
Je možné meniť tieto časy:
5/2 dni, 7 dní:

– počet hodín pre pokles teploty (prednastavené 7 hodín)
Časový spínač:

– počet hodín, počas ktorých sa vykuruje (prednastavené 2 
hodiny)

Nastavenie sa vykonáva v týchto krokoch:
a) Začiatok programovania
   Stlačte tlačidlo a držte stlačené, keď začne svietiť zelená   
   kontrolka, tlačidlo uvoľnite .
b)Zistenie predtým nastavených hodín
   Červená kontrolka bliká. Počet bliknutí udáva počet zatiaľ  
   doteraz hodín.
c) Nové nastavenie hodín
    Pre každú hodinu 1x stlačte tlačidlo (začína na 0), napr. pre 8      
    hodín stlačte tlačidlo 8x.
d) Ukončenie programovania
   Tlačidlo stlačte a držte stlačené, kým kontrolky nezhasnú.
Ak chcete len zistiť počet nastavených hodín. Kroky c) a d) nevykonávajte. 

Pozn.: Ak  počas programovania nebude po dobu dlhšiu ako 20 sekúnd stlačené 
žiadne tlačidlo, nastavenie sa preruší a ostane nastavený predchádzajúci čas. 

2.4 Voľba poklesu teploty
Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené, až kým nezačnú svietiť obidve kontrolky. 
Tlačidlo uvoľnite. Zobrazí sa aktuálny pokles teploty.
        Zelená kontrolka = pokles teploty o 3°C
        Červená kontrolka = pokles teploty o 5°C (prednastavené)
Pre zmenu stlačte tlačidlo. Pre uloženie stlačte tlačidlo a držte ho stlačené, kým 
kontrolky nezhasnú. 

2.5 Obnovenie výrobných nastavení
Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené, kým nezačnú blikať obe kontrolky. Potom 
tlačidlo stlačte ešte raz, kým obidve kontrolky zhasnú. Teraz sa musia znova nastaviť 
hodiny, viď 2.2.

2.6 Výpadok prúdu
Pri výpadku prúdu na dobu viac ako 4 hodiny sa musia hodiny nastaviť znova, 
prípadne časový spínač znova spustiť. Všetky ostatné údaje (zmenený program) 
ostanú zachované. Ako znak toho, že sa musia hodiny nastaviť, bliká červená 
kontrolka.

2.7 Obmedzenie teploty podlahy
Pomocou vnútorného potenciometra, vľavo vedľa tlačidla, sa nastavuje maximálna 
teplota podlahy. Šípka na potenciometri ukazuje na požadovanú teplotu. Zabráni sa 
tomu, aby teplotua podlahy neprekročila nastavenú hodnotu. Nastavená teplota 
podlahy sa indikuje pri zapnutí regulátora pomocou kontroliek. Zelená kontrolka 
ukazuje desiatky, červená kontrolka jednotky maximálnej prípustnej teploty podlahy. 
Napr. 35°= zelená kontrolka zabliká 3 x, potom zabliká červená kontrolka 5 x.  
 

                                            
2.8 Vyžiadanie tepla regulátorom
Vyžiadanie tepla je určované 2 regulačnými hodnotami (priestoru a podlahy)- 
priestorová teplota sa reguluje, kým podlahová teplota je pod nastavenou hodnotou. 
Keď sa táto teplota prekročí, je vykurovanie vypnuté tak dlho, kým sa podlaha zas 
neochladí.  



Pozor!  Prúdový obvod zapájajte v beznapäťovom stave!

2.9 Porucha diaľkového snímača
V prípade poruchy snímača (skrat alebo prerušenie kábla) sa regulátor prepne do 
poruchovej prevádzky. Pritom sa vykuruje max. s 30% energie (zapnuté na 30% 
doby). To zaistí ochranu pred mrazom a pred prehriatím. V prípade chyby snímača 
blikajú obe kontrolky. 

2.10 Funkcie kontroliek
Funkcia Zelená kontrolka Červená kontrolka

Vykurovanie zapnuté svieti

Pokles teploty svieti

Chyba podl. snímača bliká bliká

Max. teplota podlahy bliká  (desiatky) bliká (jednotky)

Nutné nastavenie hodín bliká

Programovanie, stlačiť tlačidlo, kým:

Nastavenie hodín svieti 3 s

Čas poklesu, čas časového 
spínača

svieti 6 s

Teplota poklesu svieti 9 s svieti

Reset bliká 12 s bliká

3. Montáž a uvedenie do prevádzky
Regulátor by mal byť umiestnený na mieste, ktoré:

• je ľahko prístupné pre obsluhu
• nie je zakryté závesmi, skriňami, regálmi apod.
• umožňuje voľné prúdenie vzduchu
• nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu
• nie je vystavené prievanu (pri oknách a dverách)
• nie je priamo ovplyvnené zdrojom tepla
• nie je umiestnené na vonkajšej stene
• je asi 1,54 m nad podlahou

Elektrické pripojenie

Pripojenie podľa nasledujúcich krokoch:
• Vytiahneme nastavovací gombík teploty
• Povoľte pripevňovaciu skrutku
• Stiahnite hornú časť krytu
• Pripojte podľa schémy (viď. kryt zo spodnej strany)
Po pripojení prevádzkového napätia bliká červená kontrolka na znamenie, že je nutné 
nastaviť hodiny, viď 2.2.

Podlahový snímač F 193720
Tento snímač by sa mal montovať tak, aby se regulovaná
teplota dala správne snímať.
Snímač by mal byť umiestnený v ochrannej trubke. To
umožní jeho neskoršiu výmenu.
Snímač se nesmie pokladať v blízkosti silnoprúdových vedení. V opačnom prípade 
sa musí použiť tienený kábel. Snímač môžeme predĺžiť vhodným sieťovým káblom 
až na 50 m.

Prispôsobenie rôznym zaťaženiam
To zvyšuje kvalitu regulácie
Mostíky:      J3 = zasunutý 1 pól        prúdy ≤ 9A
                    J3 = zasunuté 2 póly      prúdy > 9A (stav pri dodaní)

4. Schéma zapojenia

Poloha mostíkov

5. Technické údaje

Typ FRe L2T
Obj. číslo 51781845...
Rozsah teploty izby *...6 (5...30°C)
Rozsah teploty podlahy 20 … 50°C
Kontrolka      červená
                       zelená

Vykurovanie zapnuté
Útlm

Sieťový spínač 2 pólový
Napájacie napätie 230V AC (195...253V) 50 Hz
Rezerva chodu 4 hod
Výstup Relé spínacie
Spínací prúd
Prispôsobenie pomocou J3

100 mA … 16A cosϕ=1
100 mA … 2A cosϕ=0,6

Algoritmus riadenia Proporcionálny regulátor 
Rozdiel spínacej teploty 1°C
Teplotné čidlo
            pre izbovú teplotu
            pre teplotu podlahy

Interné
F193720 (4m, možnosť predĺžiť na 50 m)

Pokles teploty pre izbodú teplotu 3K alebo  5K nastaviteľný
Zúženie pásma V nastavovacom koliesku
Krytie IP30
Trieda ochrany II
Teplota pre test tvrdosti podľa Brinella 75°
Napätie a prúd pre účely kontroly 
vysielania elektromagnetického rušenia

230V, 15A

Teplota prostredia 0 ...40°C
Skladovacia teplota -25 … +70°C
Hmotnosť 90 g

 Charakteristické hodnoty diaľkového čidla
10°C 66,8 kΩ 30°C 26,3 kΩ
20°C 41,3 kΩ 40°C 17,0 kΩ
25°C 33,0 kΩ 50°C 11,3 kΩ

Rozmery


